T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE İŞ YERİNDE
UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini
geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirecekleri yurt içinde ve dışında yapılan Uygulamalı
dersler ve İş Yerinde Uygulama eğitimine ilişkin temel esasları ve ilkeleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin yapacakları Uygulamalı dersler ve İş Yerinde
Uygulama dersi ile ilgili esasları ve ilkeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve İstanbul Arel
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) ÇGB: Çocuk Gelişimi Bölümünü,
b) ÇGBB: Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanını,
c) İş Yerinde Uygulama: 7. ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan uygulama sürecini,
ç) İş Yeri Uygulama Kurulu: Bölüm Başkanının sorumluluğunda, ilgili bölüm başkanının
önerdiği öğretim elemanlarından oluşan kurulu,
d) Öğrenci Bilgi Formu: İş Yerinde Uygulamada yürütülecek prosedür hakkında bilgi
içeren, öğrencilere yönelik hazırlanmış formu,
e) Öğrenci Bilgi Sistemi: İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemini,
f) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
g) SBYO: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ğ) Staj Onay Formu: Talep edilmesi halinde uygulama yeri başvurusunda kullanılacak,
öğrencinin bilgilerini içeren formu,
h) Uygulamalı Dersler: Akademik takvim doğrultusunda, öğrenim gördükleri uygulamalı
derslerin izlencesinde (syllabusunda) belirtildiği şekilde yürütülen uygulama çalışmalarını,
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ı) Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına iş yerinde uygulama programının
planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu öğretim elemanları arasından
görevlendirilmiş bir öğretim elemanını,
i) Uygulama süresi: Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun eğitim-öğretim programlarının ders
müfredatlarında belirtilen uygulama süresini,
j) Uygulama yeri: Çocuk Gelişimi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerinde aldıkları teorik
bilgiyi beceriye dönüştürmek için uygulama yaptığı, bünyesinde çocuk gelişiminin amaçları
doğrultusunda mesleki çalışmaların yürütüldüğü, yurtiçi ve yurtdışında kamu ve özel sektör
bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları, yerel yönetimleri ve sivil toplum
örgütlerini,
k) Uygulama Yeri Yürütücüsü: Öğrencinin uygulama yerindeki uygulamasını izlemek,
denetlemek ve değerlendirmekle görevli uygulama yeri çalışanını,
l) Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesi ve/veya
görevlendirilen öğretim elemanını,
m) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
n) Yüksekokul: İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,
o) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,
ö) Yüksekokul Müdürü: İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Müdürünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamalı Dersler ve İş Yerinde Uygulama ile İlgili Esaslar
Uygulamalı dersler ve İş Yerinde Uygulama kapsamı
MADDE 5- (1) Öğrencilerin Uygulamalı dersleri ve İş Yerinde Uygulama dersi İstanbul
Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Müfredatı
doğrultusunda yürütülür.
Uygulamalı dersler ve İş Yerinde Uygulama alanları
MADDE 6- (1) Uygulamalı dersler ve İş Yerinde Uygulama dersine ilişkin çalışmalar,
ÇGB Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak, İstanbul il sınırları içerisinde yer
alan, çocuk gelişiminin amaçları doğrultusunda mesleki çalışmaların yürütüldüğü kamu,
özel sektör, sivil toplum örgütü, yerel yönetimler bünyesinde faaliyet gösteren
ulusal/uluslararası kurum/kuruluşlarda genel uygulama esasları çerçevesinde yapılır.
(2) Yurt dışında yapılacak İş Yerinde Uygulama dersi çalışmaları, Üniversitenin ERASMUS
Ofisi tarafından belirlenen prensipler ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.
(3) Mesleki uygulama alanını, İş Yeri Uygulama Kurulu onayı ile öğrenci de belirleyebilir.
(4) Öğrenciler yarı/tam zamanlı çalıştıkları yerde öğrenim gördüğü alanda olmak koşuluyla
İYUD almış sayılır.
Uygulamalı dersler ve İş Yerinde Uygulama süresi ve devam zorunluluğu
MADDE 7- (1) İş Yerinde Uygulama dersinin başlama ve bitiş tarihleri Üniversite
akademik takvimine göre planlanır ve uygulanır.
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(2) Mesai saatleri dışında (ilgili kuruluşun mesai saatlerine uygun olacak şekilde “Özel
Kurumlar” hariç) ve gönüllü yapılan çalışmalar İYUD sayılmaz.
(3) İş Yerinde Uygulama dersinin iki saatlik teorik kısmı iş yerinde yürütülür ancak iş
yerinde uygun alan olmadığı takdirde dersin öğretim elemanı/elemanları tarafından
Üniversitede sınıf ortamında yürütülebilir.
(4) Öğrenci, Uygulamalı dersler ve İş Yerinde Uygulama dersinin gerektirdiği veya ilgili
öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav, uygulama ve diğer çalışmalara katılmakla
yükümlüdür. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik
dersler için en az %70’i, uygulamalı dersler için %80’idir.
(5) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve
başarı notuna katkısı, dönemin ilk haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere
duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devam durumu
Öğrenci Bilgi Sistemi’nde kayıt altına alınır.
(6) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya
benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate
alınmaz. Bu öğrenciler, danışmanın önerisiyle Uygulama Koordinatörü kararına göre uygun
görülen telafi çalışmasını yapar.
(7) İYUD devam koşulunu yerine getirdiği halde ilgili dersten başarısız olan öğrenci dersin
teorik kısmını tekrar almak ve Uygulama Yürütücüsünün belirttiği değerlendirme formlarını
ve ödevlerini tamamlamak zorundadır.
(8) Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dâhil, herhangi bir gerekçeyle
devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır. Uygulamalı dersler ve İş
Yerinde Uygulama dersi kapsamında yer alan çalışmaları tekrar eder.
(9)Yaz okulunda yalnız İYUD almak kaydıyla Yüksekokul Kurulunun uygun görmesi
halinde öğrenciler sadece üniversitesinde açılan İYUD alabilirler.
Uygulamalı derslerde ve İş Yerinde Uygulama dersinde öğrencinin uyması gereken
kurallar
MADDE 8- (1) Uygulamalı derslerde ve İş Yerinde Uygulama dersinde öğrencinin uyması
gereken kurallar şunlardır:
a) Öğrenci, İş Yerinde Uygulamaya başlamadan önce Üniversitenin planladığı ‘İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimini’ tamamlamak ve ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını’ almak
zorundadır.
b) Öğrenci, uygulama yaptığı kurum/kuruluşların bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine,
kurum/kuruluşun öngördüğü kılık-kıyafet yönergelerine, iç düzenine, disiplin, iş güvenliği
ve etik ile ilgili kurallara uymak zorundadır. Öğrenci, bu yükümlülükleri ve uygulama
alanında kendisinden istenen görev ve sorumlulukları yapıcı ve olumlu ilişkiler içinde yerine
getirmelidir. Aksi durumda her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca işlem
yapılır.
c) Öğrencinin mesleki uygulama alanında hizmet sunulan birey/hastalara ait görsel ve işitsel
kayıtları (fotoğraf, video, ses kaydı vb. ) sosyal medyada paylaşmaları yasaktır. Bu kurala
uymayan öğrenci hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”
hükümleri uyarınca işlem yapılır.
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ç) Öğrenci, mesleki uygulama yaptığı kurumda kullandığı araç-gereç, alet, malzeme ve
tesisleri iyi kullanmak zorundadır. Kurum yöneticileri, aksine davranan öğrenciler hakkında
yasal yollara başvurma ve yapılan ziyanı yapana ödetme hakkına sahiptirler.
d) Öğrenci, Bölüm Kurulunun onayı olmaksızın İş Yerinde Uygulama alanı değişikliği
yapamaz.
e) Öğrenci, her uygulamayı Uygulama Yeri Yürütücüsü denetiminde yapmakla
yükümlüdür.
f) Öğrenci, Sorumlu Öğretim Elemanının ve Uygulama Yeri Yürütücüsünün iznini almadan
uygulama yerini terk edemez.
g) Öğrenci, uygulama alanındaki çalışmalarını içeren iki rapor hazırlar. Bu raporlardan
ilkini, Akademik Takvimde ilan edilen ara sınav haftasında; diğerini ise final sınavı
haftasında dersin sorumlusu veya görevlendirilen öğretim elemanına teslim etmekle
yükümlüdür.
Uygulamalı dersler ve İş Yerinde Uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 9- (1) Uygulamalı dersler ve İş Yerinde Uygulama dersinin izlenmesi ve
değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:
a)Uygulama dersleri ve İş Yerinde Uygulama dersinin değerlendirilmesi, İstanbul Arel
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esaslarında belirtilen
şekilde yapılır.
b)İş Yerinde Uygulama dersinin değerlendirme kriterleri, Bölümün İş Yerinde Uygulama
Kurulu tarafından belirlenir.
c)İş Yerinde Uygulama Kurulu üyeleri, İş Yerinde Uygulamanın belirlenen kurallara uygun
yürütülebilmesi için uygulamanın yapıldığı kurum/kuruluşları ziyaret eder ve/veya ilgili
kurum/kuruluş ile iletişime geçerek öğrenci hakkında bilgi alır.
ç) İş Yerinde Uygulama yapan öğrenci, uygulamanın başlangıcında “İş Yerinde Uygulama
Öğrenci Değerlendirme Formu”nu ve “İş Yerinde Uygulama Yoklama Çizelgesi”ni kapalı
zarf içerisinde Uygulama Yeri Yürütücüsüne verir. Bu belgeler, uygulamanın bitiminde
Uygulama Yeri Yürütücüsü tarafından doldurulup onaylandıktan sonra kapalı ve
kurum/kuruluş kaşesi olan bir zarf içinde öğrenci tarafından teslim alınarak Akademik
Takvimde ilan edilen ara sınav ve final sınav tarihlerinde Sorumlu Öğretim Elemanına
teslim edilir. Kurum/kuruluş kaşesi ve onayı olmayan, açılmış zarf içerisinde teslim edilen
zarflar değerlendirmeye alınmaz.
d)İş Yerinde Uygulama dersinde hazırlanan İş Yerinde Uygulama Raporları, öğrenciler
tarafından dersin sorumlusu veya görevlendirilen öğretim elemanına teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hususlar
MADDE 10- (1) İstanbul Arel Üniversitesi, öğrencilerinin İş Yerinde Uygulamalarını
gerçekleştirdikleri süre boyunca kanunlar çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası
işlemlerini gerçekleştirir.
Hüküm bulunmayan haller
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Madde 11 – (1) Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında, Yükseköğretim Kurulu ve
Üniversite tarafından yayınlanan Yönetmeliklerde belirtilen hükümler geçerlidir.
Yönetmeliklerde geçmeyen hususlarda komisyon önerileri ile Yüksekokul Kurulu ve Senato
tarafından alınan kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönerge İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 13- (1) Bu yönerge İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği ve müfredat değişikliklerinde güncellenir.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu yönerge hükümleri İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
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